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Ympäristövaikutusten
arviointimenettely
käynnistynyt
Fortum on käynnistänyt
Loviisan ydinvoimalaitoksen
ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn (YVAmenettelyn). Siinä arvioidaan
voimalaitoksen käytön
jatkamisen ja toisaalta
käytöstäpoiston vaikutuksia
ympäristöön, ihmisten
terveyteen ja turvallisuuteen
sekä ympäröivään
yhteiskuntaan ja talouteen.
YVA-menettely kestää arviolta
puolitoista vuotta.

Nykyiset käyttöluvat
2027 ja 2030 saakka

Laitos hyvässä
kunnossa

Ympäristövaikutusten arvioinnin avulla kerätään
tietoa mahdollista uutta käyttölupahakemusta
varten ja vaihtoehtoisesti käytöstäpoistolupa
hakemusta varten.
Nykyiset käyttöluvat ovat voimassa vuosien 2027
ja 2030 loppuun saakka.
Fortum ei ole vielä tehnyt päätöstä, hakeeko se
laitokselle jatkoa enintään 20 lisävuodeksi vai käyn
nistyykö laitoksen alasajo vuosikymmenen lopulla.

Apulaisjohtaja Thomas Buddas sanoo, että
Loviisan ydinvoimalaitos on teknisesti
hyvässä kunnossa ja se täyttää tämän päivän
turvallisuusvaatimukset,
–Uskomme, että ydinvoimaa tarvitaan
vielä pitkään hiilidioksidipäästöttömänä,
luotettavana ja sääoloista riippumattomana
energianlähteenä.

2027/2030

2020

~ 2050

2090
Itsenäistettävien
laitososien käyttö

Voimalaitosyksiköiden käyttö
Voimalaitosalueella toteutettavat
mahdolliset muutokset

VAIHTOEHTO 1:

Käytön jatkaminen
enintään noin 20
vuodella ja
käytöstäpoisto

~ 2080

Loviisan voimalaitokselle vastaanotettava muualla Suomessa (esimerkiksi tutkimuksessa
ja terveydenhuollossa) muodostunut radioaktiivinen jäte
VLJ-luolan laajennus ja
voimalaitosyksiköiden
käytöstäpoisto

VAIHTOEHTO 0:

VLJ-luolan laajennus ja
voimalaitosyksiköiden
käytöstäpoisto

VAIHTOEHTO 0+:

Käyttö nykyisten lupien
loppuun v. 2027/2030,
käytöstäpoisto ja
muualla Suomessa
muodostuneen
radioaktiivisen jätteen
vastaanotto

YVA-menettely pohjustaa
päätöksentekoa

Loviisan voimalaitokselle vastaanotettava muualla Suomessa (esimerkiksi tutkimuksessa
ja terveydenhuollossa) muodostunut radioaktiivinen jäte
VLJ-luolan laajennus ja
voimalaitosyksiköiden
käytöstäpoisto

YVA-ohjelman
luonnos

YVA-ohjelman
nähtävilläolo

Lopullisen päätöksen käyttöluvasta tekee
valtioneuvosto. Päätöksellä on laajakantoiset
vaikutukset niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin, sillä Loviisan voimalaitos työllistää
yli 500 ihmistä ja se tuottaa noin 10 prosenttia
Suomen sähköntarpeesta. Määrä on saman
suuruinen kuin Helsingin, Espoon ja Vantaan
kaupunkien yhteinen sähkönkulutus.
Päätöksellä on vaikutuksia myös Suomen
ilmastotavoitteiden toteuttamisen kannalta.
– Hiilidioksidipäästöttömänä, luotettavana ja sääoloista riippumattomana energianlähteenä ydinvoima auttaa Suomen hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamisessa
ja viime kädessä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, Buddas sanoo.
Hän muistuttaa samalla, että Loviisan
voimalaitos on hyvässä kunnossa.
– Sitä on modernisoitu ja sen turvallisuutta ja käytettävyyttä on jatkuvasti parannettu. Laitoksen käyttökerroin – viime
vuonna 92,4 % – on kansainvälisesti yksi
parhaita painevesireaktoreiden käyttökertoimia. •

Päätöksellä on
laajakantoiset
vaikutukset niin
alueellisesti kuin
valtakunnallisestikin.

Kattava ja osallistava arviointi
YVA-menettelyn aikana selvitetään vaikutukset muun muassa ilmanlaatuun ja pohjaja pintavesiin, kalastukseen, kasvillisuuteen
ja suojelukohteisiin sekä ihmisten elinoloihin, työllisyyteen ja aluetalouteen.
Selvitys on erittäin kattava, ja se sisältää
yhteensä 20 eri osa-aluetta.

– Me Fortumissa uskomme, että ydinvoimaa
tarvitaan vielä pitkään, Loviisan voimalaitok
sen apulaisjohtaja Thomas Buddas sanoo.
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YVA-prosessin jälkeen Fortum tekee päätöksen, hakeeko se Loviisan kahdelle voimalaitosyksikölle uusia käyttölupia enintään 20 vuodeksi.
– Fortum tekee päätöksen parin vuoden
kuluessa, Loviisan voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas kertoo.
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YVA-ohjelma
Arviointiohjelman laatiminen
Arviointiohjelman nähtävilläolo

YVA-selostus
Arviointiselostuksen laatiminen
Arviointiselostuksen nähtävilläolo
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Neuvottelu
(viranomaiset)
Seurantaryhmä
Asukaskysely
Pienryhmä
tilaisuudet

* Itsenäistettävien
laitososien käytöstä
poisto ja VLJ-luolan
sulkeminen

Kaikille avoin
yleisötilaisuus
Lausunnot
ja mielipiteet

Ympäristövaikutukset selvitetään huolellisesti
YVA-menettelyn aikana arvioidaan, millaisia vaikutuksia ydinvoimalaitoksen mahdollisella käytön
jatkamisella ja käytöstäpoistolla on ympäristöön.

F

ortumin ympäristöasiantuntija
Liisa Kopisto kertoo, että voimalaitoksen vaikutuksia pintavesien
laatuun ja biologiseen meriympäristöön on tarkkailtu pitkäjänteisesti, joten lähimerialueen tila ja sen pitkäaikaismuutokset tunnetaan hyvin.
– Voimalaitoksen ympäristöstä, erityisesti merialueesta, on paljon tutkimustietoa ja selvityksiä olemassa. Tätä kattavaa
tietoa on hyödynnetty YVA-ohjelmassa,
jossa on esitetty kuvaus voimalaitoksen
ympäristön nykytilasta.

– Jos voimalaitos
ten käyttöä jatke
taan, ympäristö
vaikutukset ovat
pääosin samankal
taisia kuin nykyi
sessä toiminnas
sa, Liisa Kopisto
sanoo.

Jo olemassa olevan tiedon lisäksi
YVA-menettelyä varten tehdään erillisiä
selvityksiä. Voimalaitoksen lähimerialueella on tehty merenpohjan luotauksia ja
sedimenttien haitta-aineiden selvitystä
sekä kalastotutkimuksia, kuten koeverkkokalastuksia ja poikasselvityksiä. Voimalaitoksen ympäristössä kartoitetaan
myös linnustoa ja ympäristömelua. Luontoselvitysten lisäksi toteutetaan myös
muun muassa aluetaloudellisten vaikutusten mallinnus.
Varsinainen ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA-selostusvaiheessa
YVA-konsultin toimesta. Ympäristövaikutuksia arvioidaankin kattavasti sekä
käytön jatkamisen että käytöstäpoiston
osalta.
– Vaikutusten arviointityö on nyt aloitettu ja työ kestää pitkälle ensi vuoden
puolelle, ja tulokset esitellään YVA-selostuksessa. •

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Yleisötilaisuudet
YVA-menettelyn alustava aikataulu. Menettely on kaksivaiheinen ja se toteutetaan niin, että eri osapuolet saavat mahdollisuuden keskustella ja ilmaista mielipiteensä hankkeesta ja sen vaikutuksista.

Luotettava
sähköntuotanto
entistä
tärkeämpää
Ilmastonmuutos ja siirtyminen vähähiiliseen energiajärjestelmään tarkoittavat, että luotettava ja päästötön
sähköntuotanto on tulevaisuudessa
entistäkin tärkeämpää. Myös sähkön
tasainen saanti on tärkeää.

YVA-selostuksen
nähtävilläolo

YVA-ohjelma on julkaistu ja siitä on kuulemistilaisuus 3.9.2020. Myöhemmin YVA-selostusvaiheessa järjestetään asukaskysely, jolla kartoitetaan
lähialueen asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Lisäksi järjestetään pienryhmätilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa hankkeesta ja kuullaan eri
sidosryhmiä.
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Käytöstä
poisto ja
sulkeminen*

YVA-selostuksen
luonnos

Seurantaryhmä
Kaikille avoin
yleisötilaisuus
Lausunnot
ja mielipiteet

Ennakkoneuvottelu

Y

Itsenäistettävien laitososien käyttö

Voimalaitosyksiköiden käyttö

YVA-menettelyssä tarkastellaan voimalaitoksen käytön jatkamista enintään noin 20 vuodella sekä kahta erilaista nolla
vaihtoehtoa. Tarkasteltavat vaihtoehdot ja niiden alustava aikataulu näkyvät oheisessa kuvassa.

Fortumin elokuussa aloittama Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely
käynnistää prosessin, jonka jälkeen yhtiö päättää, hakeeko se ydinvoimalaitokselle uusia käyttölupia.
Nykyiset käyttöluvat ovat voimassa vuosien 2027 ja 2030 loppuun saakka.

YVA-menettely kestää noin puolitoista
vuotta. Sen aikana asukkaat ja eri osapuolet
saavat mahdollisuuden keskustella ja ilmaista
mielipiteensä hankkeesta ja sen vaikutuksista.

Käytöstä
poisto ja
sulkeminen*

~ 2060

Päätökset
Loviisan ydinvoimalaitoksen käytön jatkosta
parin vuoden kuluessa

VA-menettely
käynnistyi
13.8., kun Fortum toimitti
YVA-ohjelman yhteysviranomaisena toimivalle työ- ja
elinkeinoministeriölle.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen.
Ensimmäinen vaihe sisältää arviointiohjelman eli suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista sekä tiedottamisen
ja osallistumisen järjestämisestä. Toisessa
vaiheessa toteutetaan varsinainen arviointi,
eli tehdään yksityiskohtainen selvitys mahdollisesta käytön jatkamisesta samoin kuin
käytöstäpoiston ympäristövaikutuksista.

Itsenäistettävien laitososien käyttö

Voimalaitosyksiköiden käyttö

Käyttö
nykyisten lupien
loppuun v. 2027/2030
ja käytöstäpoisto

Käytöstä
poisto ja
sulkeminen*

Lisätietoja: www.fortum.fi/loviisayva

Ydinvoiman
merkitys ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä
on merkittävä.
Hiilidioksidipäästöttömänä, luotettavana ja sääoloista riippumattomana
energianlähteenä ydinvoima auttaa
osaltaan vastaamaan nykypäivän
energiantarpeisiimme ja hillitsemään
ilmastonmuutosta – yhdessä uusiutuvan energian kanssa.
Kansainvälisen energiajärjestön,
International Energy Agency (IEA),
mukaan käynnissä olevien ydinvoimalaitosten käyttöiän pidennys on
kustannustehokkain tapa vähentää
hiilidioksidipäästöjä. Ydinvoiman
merkitys ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä on merkittävä, sillä
sillä tuotetaan noin puolet Euroopan
vähähiilisestä sähköstä.
Nyt käynnistyneen YVA-menettelyn
ensimmäisessä vaiheessa julkaisemamme YVA-ohjelma sisältää Fortumin suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnista sekä tiedottamisen ja
osallistumisen järjestämisestä.
Loviisassa 3.9. järjestettävän yleisötilaisuuden lisäksi meitä voi tulla
tapaamaan myös Loviisan torilla
5.9. ja 12.9. Nähdään torilla!

Pia Fast
Päätoimittaja

Professori Juhani Hyvärinen:

”YVA-menettely on
hyvä mahdollisuus
vuoropuheluun”
Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan
professori Juhani Hyvärinen pitää YVA-prosessia
hyvänä menettelynä.

S

iinä päivitetään käsitys
voimalaitoksen ympäristövaikutuksista ja samalla se
on hieno mahdollisuus voimalaitoksen ja ympäröivän
seutukunnan vuoropuheluun.
Hyvärinen kertoo, että sähkön kulutus Suomessa on suunnilleen vakiintunut
nykyiselle tasolleen. Loviisan osuus Suomessa tuotetusta sähköstä on vuodesta
toiseen ollut noin 10 prosenttia.

– En usko, että sähkön kulutus tulee
dramaattisesti muuttumaan tulevaisuudessa, ja Fortum on pitänyt laitostaan
hyvin. Jos laitoksen käyttö jatkuu, sen
merkitys tulee pysymään vähintään yhtä tärkeänä kuin nyt, Hyvärinen sanoo.
Sähkön tuotantorakenne Suomessa
on muuttunut niin, että monet kooltaan
Loviisan suuruusluokkaa olevat muut
tuotantoyksiköt ovat poistuneet. Tätä
Hyvärinen pitää huonona asiana.
– Valtakunnan verkon tasapainon
hallintaan tarvitaan riittävä määrä sopivan kokoisia, hallittavissa olevia yksiköitä. Loviisa saattaa siis tulevaisuudessa
kasvaa kokoaan suuremmaksi valtakunnalliselta merkitykseltään.
Kysymykseen, miten Loviisan ydinvoimalaitoksen mahdollinen jatko tai käytöstäpoisto vaikuttaisi Suomen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen, professori Juhani Hyvärinen vastaa:
– Loviisan tuotantoa ei voi korvata
muilla hiilivapailla tuotantomuodoilla,
joten käytöstä poisto hankaloittaisi Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. •

Suuri
alueellinen vaikutus
Loviisan ydinvoimalaitos on merkittävä työllistäjä
Porvoo–Loviisa–Kotka-seudulla.

T

ällä hetkellä laitoksella työskentelee päivittäin noin 500
Fortumin ja lähes 100 muiden
yritysten työntekijää.
Fortum on viime vuosina investoinut
noin 500 miljoonaa euroa voimalaitoksen turvallisuuden parantamiseen ja modernisointiin, muun muassa automaatiojärjestelmän uusimiseen.

Tehdyt investoinnit ovat vaikuttaneet
positiivisesti seudun yrityksiin ja niiden
osaamiseen.
Loviisan voimalaitoksen nykyiset
käyttöluvat ovat voimassa vuosien 2027
ja 2030 loppuun saakka.
Jos Fortum hakee laitoksille jatkoa,
sitä koskevan varsinaisen päätöksen tekee valtioneuvosto. •

SEURAA FORTUMIA
Ajankohtaista asiaa Fortumista ja energia-alasta,
ihmisistä ja hankkeistamme näissä kanavissa:

NAAPURINA YDINVOIMALA
Liite Loviisan Sanomissa
3.9.2020

Kerro mielipiteesi!

Yleisötilaisuus

YVA-ohjelman kuuleminen
on parhaillaan käynnissä.
Voit osallistua keskusteluun
ja ilmaista mielipiteesi YVAohjelmasta.

TORSTAINA 3.9.2020 KLO 18–21
Lovisavikens skola
Brandensteininkatu 27 B
Huom! Ennakkoilmoittautuminen!

Mielipiteet ja lausunnot tulee
toimittaa lausuntopalvelu.fi
-sivustolle, postitse osoitteeseen
Työ- ja elinkeinoministeriö,
PL 32, 00023, Valtioneuvosto
tai sähköpostilla osoitteeseen
kirjaamo@tem.fi

Suoraan lähetykseen on mahdollista
osallistua ja esittää kysymyksiä.

Twitter: @FortumNuclear
Facebook: Fortum Suomi
Linkedin: Fortum

JULKAISIJA
Fortum Power and Heat Oy, Loviisan voimalaitos
PL 23, 07901 Loviisa | www.fortum.fi/loviisa

Lisätietoja yleisötilaisuudesta, ennakko
ilmoittautuminen: www.fortum.fi/loviisayva
Tilaisuus kuvataan ja suoratoistetaan verkossa
osoitteessa www.fortum.fi/loviisayva.

Fortumin Loviisan voimalaitoksen ja ydinvoiman
ajankohtaisista asioista löydät tietoa verkkosivultamme:
www.fortum.fi/loviisa

PÄÄTOIMITTAJA
Pia Fast | gsm 040 147 8752
pia.fast@fortum.com

TOIMITUS JA ULKOASU
Creative Peak
Kuningattarenkatu 13, 07900 Loviisa
www.creativepeak.fi

